
PRAVIDLA PRO SUPLEMENTA ČASOPISU STUDIA THEOLOGICA, 
OBSAHUJÍCÍ PŘÍSPĚVKY Z KONFERENCÍ.  

1. V případě suplement se jedná o příspěvky z menších konferencí, které jsou konány na 
fakultách náležejících ke konsorciu vydávajícímu časopis Studia theologica (dále jen časopis). 

2. Maximální rozsah suplement je cca 150 NS, tj. 270.000 znaků. Příspěvky jsou odevzdány 
v podobě běžné v časopise (viz Pokyny pro přispěvatele). 

3. Předpokládá se, že konference probíhá standardním způsobem obvyklým ve vědeckém světě, 
tzn., že obsah i forma příspěvků jsou na konferenci v následné diskusi podrobeny kritickému 
pohledu, který směřuje k úpravě příspěvků. 

4. Proto jsou články, vzniklé na základě konání konference, obvykle zařazovány do zkráceného 
recenzního řízení, tzn., že je vyžadován pouze jeden anonymní recenzní posudek nezávislého 
recenzenta. 

5. Jména recenzentů mohou navrhnout i pořadatelé konference, pro zachování anonymity se 
ovšem nesmí jednat o účastníky konference. Redakce časopisu tento návrh bere jako 
přátelské doporučení a je naprosto svobodná zvolit recenzenty jiné. 

6. V případě pochybnosti redakce o kvalitě příspěvku může být tento zařazen do standardního 
recenzního řízení. Tak může být postupováno i v případě celé konference. Pro tyto účely se 
mohou členové redakce účastnit konference a posoudit kvalitu vědecké diskuse, která na ní 
probíhá. 

7. Minimální doba nutná pro uskutečnění recenzního řízení je 5 měsíců před plánovaným 
termínem vydání příslušného čísla časopisu. 

8. Ze čtyř čísel každého ročníku časopisu budou pro suplementa k dispozici pouze dvě; čísla je 
nutno si rezervovat v dostatečném předstihu a respektovat, že pro daný konkrétní ročník již 
čísla mohou být rezervována.  

9. Za zveřejnění příspěvků z konference v podobě článků suplementa časopisu hradí pořadatelé 
konference poplatek, který představuje příslušný podíl na nákladech vydání konkrétního 
čísla časopisu. Cenová tabulka, definovaná v souvislosti s celkovým rozsahem příspěvků, je 
schvalována v závislosti na aktuálních cenách souvisejících s výrobou časopisu, a bude 
dodána organizátorům konference na požádání. 

 
 

Tato pravidla byla schválena členy redakční rady časopisu Studia theologica  
dne 10. února 2015, kdy vstupují v platnost. 
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